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Zondagsbrief 

Zondag 1 augustus 2021 
Kleur: Groen 

 
Voorganger:   ouderling Elly Tollenaar  
Ouderling van dienst: Wim de Putter 
Organist:    Connie van Hermon  
Koster en Videowall:  Finie Herrebout 
    

 
Omzien naar elkaar 
Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend,  
is mw. Heleen Jansen deze week opgenomen in het ziekenhuis in Terneuzen.  
 

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen. 
 
De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens ons allen  
naar dhr. R. Boeije, Irisstraat 32. 
 

Namen van gemeenteleden die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis en namen van 
gemeenteleden waar de bloemen heen kunnen of een kaart gebracht kan worden,  
graag doorgeven aan één van de leden van de werkgroep pastoraat. 
 

Namens het pastorale team,   
Ada Dieleman 

 
Bij de komende dienst 
 

Zondag 8 augustus, hoopt om 10.00 uur dhr. Engel Leune uit Benthuizen 
voor te gaan. 
De collecte na afloop van de dienst is bestemd: 
50% kerk en pastoraat 
50% diaconale doelen 
 

Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 

 
 
 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
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Orde van dienst 
 

Orgelspel 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  

 
Dienst van de Voorbereiding 

 
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken 

 

Intochtspsalm: ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’ 
   Lied 23c                    (zo mogelijk staande) 
   
Bemoediging en Groet        (daarna gaan allen zitten) 

 
Gebed om ontferming 
   
Zingen: Psalm 119: 39 en 40  

 
Dienst van de Schriften 

 
Gebed bij de opening van het Woord 

 
Kinderlied: ‘Manna’ Rikkert Zuiderveld 

  

De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Kobi Heeringa 

 
Schriftlezing: Exodus 16: 1 – 5, 13 – 20, 31    lectrice: Jenny Wilson 

 
Zingen: ‘Wij leven van de wind’ Lied 687: 1 en 3  

 
Schriftlezing:  Johannes 6: 30 – 35, 48 – 51   voorganger 

 
Overdenking  

 
Meditatief orgelspel 
 
Tijdens dit orgelspel komen de kinderen terug in de kerk 
 
Zingen: ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ 
  Lied 981 
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Dienst van Gedenken, Gaven en Gebeden 
 

Moment van gedachtenis 
  aansluitend wordt er een steentje op de Levensboom gelegd 

 
Gebeden: dank- en voorbeden, stilgebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 

Slotlied: ‘Vervuld van uw zegen’                           (zo mogelijk staande) 
  Lied 425 
 

Heenzending en Zegen 
aansluitend drie maal gezongen Amen 

 

Orgelspel 
 
Inzameling van de gaven bij de uitgang:  
50% bestemd voor kerk & pastoraat 
50% bestemd voor diaconale doelen 
 
 

Na de dienst bent u van harte welkom voor koffie, thee of fris.  
Zoveel mogelijk buiten en met alle nodige  

veilige maatregelen van afstand.  
 
 
 
 
Komende week 
 

Open kerk en Middaggebed  
I.v.m. de vakantie is er de komende week geen Open Kerk en Middaggebed. 
 
Mededelingen 

Eerste zondag van de maand: Geven- en nemenkast 
Op deze eerste zondag van de maand staat er een krat klaar in de hal. 
Hierin kunt u een bijdrage leveren aan de geven- en nemenkast.  
Van harte aanbevolen. 
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Uitnodiging van de Eethoek voor alleenstaanden 
Op 10 augustus is er weer een avond van gezellig samenzijn, waarin maaltijd  
en ontmoeting centraal staan. De kosten bedragen € 8,00 per persoon.  

Zoals altijd begint de maaltijd om 18.00 uur,  
u bent van harte welkom vanaf 17.30 uur in de ontmoetingsruimte van de 
kerk aan de Langestraat.  
Graag aanmelden voor 7 augustus bij Catrien Mol (0115-441397).  

 

Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en Gereformeerde Kerk (v) 

 
We hopen deze avond weer velen welkom te mogen heten.  
We kijken er naar uit! 
 
 
Barbecue met afsluitend samenzang 
Om alvast te noteren: op zondag 22 augustus wordt er een BBQ met afsluitend 
samenzang georganiseerd.  Aanvang BBQ is waarschijnlijk rond 16.00 uur.  
Bedoeling is dat zowel de BBQ als het samen zingen buiten plaatsvinden.  
Uiteraard houden we de ontwikkeling van het coronavirus in de gaten en 
houden we rekening met de daarbij behorende maatregelen.  
Vooralsnog zijn we positief, maar mocht het toch weer de verkeerde kant  
opgaan, dan is het mogelijk dat de BBQ niet zal kunnen doorgaan.  
 

We kunnen ook wel wat hulp gebruiken, dus als u het leuk vindt om te helpen, 
horen we dat graag. Geef dit dan even door aan Marinka (tel. 0115-441203). 
Verdere details zijn nu nog niet bekend, maar we houden u via de zondagsbrief 
op de hoogte. 
Namens de werkgroep Liturgie en Eredienst,   
Marinka Mahu 
 
 

Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl 
Ook op facebook zijn wij te vinden! 

 

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta: 
www.gelovenindedelta.nl 

 
 

Van bovenstaande website, voor tijdens een vakantieuitje: 
 

DORPSKERK OUDDORP VIERT DE ZOMER MET MUZIEK EN EEN EXPOSITIE 
OUDDORP – De Hervormde gemeente van Ouddorp viert de zomermaanden als vanouds 
door het openstellen van de Dorpskerk op de zaterdagen van 17 juli tot 11 september tussen 
10.00 en 15.00 uur. Bezoekers kunnen de tentoonstelling bekijken van schilderwerken  
‘Op reis door de Bijbel aan de hand van zeven woorden’ van de stichting Uit Uw Hand.  
Natuurlijk zijn er tijdens de openstellingsuren weer matinee-orgelconcerten te beluisteren.  

http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/

